Tartu paarismäng 10. oktoober 2009

1. Mille üle rõõmustavad inimesed Alfred Eisenstaedti
konkreetse ajaloolise sündmusega.

kuulsal fotol? Tegemist on

2. Kes on pildil olev mees (sünd. 1931)? Tema
õpilaste nimistust leiab ka Martina Hingise,
Monica Selesi, Boris Beckeri, Serena Williamsi jpt.

3. Mis nime kannab pildil olev
kaadervärk?

4. Kes on fotol nähtav president?
5. Mis nime kannavad Šveitsis ja mujal Alpide
piirkonnas (ning ka Põhja-Ameerikas) levinud
mäg
imaj
ad?
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6. Kui eestlased elavad kaasa Martin Padari üsna kõikuva tasemega sooritusele, on selle
kõrval teenimatult vähe tähelepanu saanud noor Guadeloupe saarelt pärit mees, kes on
viimaste aastate tegelik valitseja judo raskekaalus. Prantsusmaad esindav 204 cm
pikkune ja 129 kg raskune tõmmu vägilane on viimase kolme aasta jooksul tulnud kaks
korda maailmameistriks ning korra Euroopa tšempioniks. Vaid Pekingi olümpial tuli
leppida pronksiga - viimase kolme hooaja ainukese kaotuse tiitlivõistlustelt sai ta
Abdullo Tangrievilt. Sealjuures ei maksa unustada, et vaatamata muljetavaldavatele
saavutustele on mees alles 20-aastane. Kes?
7. Millist ingliskeelset nimetust kannab teleseriaal, mis on välja arenenud mõnest
kuulsamast teleseriaalist? Selliste seriaalide hulka kuuluvad näiteks Joey (arendatud
välja seriaalist Sõbrad), CSI: Miami ning CSI: New York jpt.
8. Selle joogi kõige paremaks nimetuseks eesti keeles võiks olla õllelimonaad. Selle
tegemiseks kasutatakse vett, linnaseid, humalat ja õllepärmi, suhkrut, sidrunihapet,
maitse- ja lõhnaaineid. Prantsusmaal panache ja Saksamaal Radleri nime all tuntud jooki
on toodetud ka Eestis. 2001. a kui Viru Õlu tuli turule Frederiki kaubamärgiga, võeti
toodangusse ka see jook, ilmselt sooviga meelitada õllelaadsete toodete juurde ka
naisterahvaid jt. õlut mitte nii väga armastavad inimesed. Kuivõrd joogi maitse on siiski
liiga harjumatu (kuigi ise jooki maitsnuna võin kinnitada, et üldse mitte kõige hullem),
kadus toode mõni aeg hiljem vaikselt lettidelt. Mis jook?
9. Benito Mussolini vabastamine Otto Skorzeny juhitud üksuse poolt on kirjas igas
ajalooõpikuski, ent vähem on räägitud selle mehe teisest aktsioonist, mille käigus võeti
kinni ühe Euroopa riigipea poeg (poeg kandis isaga täpselt sama nime). Operatsioon
Eisenfaust (tuntud ka kui operatsioon Mickey Mouse) viidi ellu selleks, et sundida poja
vangistamise järel isa võimust loobuma. 15. oktoobril 1944 poeg rööviti, mähiti vaiba
sisse ja toimetati Mauthauseni koonduslaagrisse. Isa oligi mõni aeg hiljem sunnitud
võimust loobuma. Kellest jutt?
10. Pildil oleva paljude väikeste tüdrukute roosa unistuse tõi 1974. a turule Jaapani
firma Sanrio. Kaks aastat hiljem alustati võidukäiku USA-s. Tänapäeval on võimalik
soetada erinevaid tooteid alates nukkudest lõpetades mobiiltelefonide ja jalanõudega.
Jaapanis saab külastada ka tema teemaparki. Mis nime see tegelane kannab?
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11. Bongarid on peaaegu sama hullud kui mälumängurid, sõidavad vabast ajast ringi ja
koguvad punkte. Nende tegevust nimetatakse bongamiseks ja tihti on see taunitav ja
ebasoovitav. Reitingutabelt neil ei ole, aga jooksev edetabel on igas riigis, kus bongarid
tegutsevad. Paar kuud vana Eesti edetabelit juhib soomlane Jan Nordblad 311 punktiga,
järgnevad parimad eestlased Uku Paal 306 ja Margus Ots 304 punktiga. 10. kohal on
parim naine Tuukka Kupiainen 278 punktiga. Kes või mis on bongamise objektid?
12. Kelle mõningate elulooliste faktidega on tegemist?






Ta uskus, et on Gettysburgi lahingus langenud sõduri reinkarnatsioon.
Ta jäi napilt välja USA Senatist.
Ta oli häälekas juudivihkaja.
Ta on ainuke ameeriklane, keda nimetatakse nimepidi "Mein Kampfis".
Talle meeldis väga lugeda temast kirjutatud ajalehelugusid. jne. jne.

13. Kuidas kutsutakse merenduses suhteliselt väikeste kauguste mõõtmiseks
kasutatavat pikkusühikut, mis võrdub ühe kümnendikuga meremiilist, ehk siis 185,2
meetriga? Nagu väga paljud muudki merendusterminid, on ta algselt pärit hollandi
keelest ja omab eesti keeles originaalilähedast kõla.
14.
See
on
viimane
stabiilne,
mitteradioaktiivne,
keemiline
element
perioodilisussüsteemis. Selle metalli maake ja ühendeid tunti juba ammu, kuid alles 18.
saj. keskel tõestas Torbern Bergman, et tegemist on lihtaine ja keemilise elemendiga.
Kergestisulav hõbehall jämekristalne habras metall. Kuulub paljude kergsulavate
metallisulamite (Woodi sulam, Lippowitzi sulam, Rose sulam jt.) koostisse, kasutatakse
farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses. Mis metall?
15. Kes iseloomustab end oma kodulehel järgmiselt: "Olen noor kirjanik ning
vabakutseline ajakirjanik. Raamatuid kirjutan peamiselt lastele ja noortele, ent olen
avaldanud ka mõned ajaviiteromaanid naistele. Sündisin 31. märtsil 1982. aastal
Viljandis, kuid järgnevad 22 aastat elasin ja õppisin Tallinnas. Alates 2004.aastast olen
aga Harjumaa, täpsemalt Keila valla elanik. Olen omandanud rahvusvahelise turismi
juhtimise eriala, ent selles valdkonnas pole ma kunagi töötanud. Ma ei kahetse oma
õpinguid, ent kui oleksin täna taas 18-aastane ja eriala valimas, siis otsustaksin kindlasti
millegi südamelähedasema kasuks.2003.aasta lõpust olen tegutsenud hoopiski
ajakirjanduse vallas ning teinud vabakutselisena kaastööd erinevatele väljaannetele.
Kirjutan põhiliselt majandusteemadel ajalehele Äripäev ja ajakirjale Director, kuid olen
koostanud üsna palju artikleid ka sisustusajakirjale Interjöör." Tema teoseid: „Väike
kuninganna", „Anna ja tema merisiga Julius", „Koeralaps Berta seiklused", „Peaaegu
Tuhkatriinu" jt.
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16. Väidetavalt on see maailma kõige levinum kohanimi. Ainuüksi seda nime kandvaid
linnu on maailmas kümneid. Nende seast tuntumad on üks pealinn ning USA elanike
arvult suuruselt 10. linn. Mis nimest jutt?
17. Kõige populaarsemaks pokkerimängu vormiks on tänapäeval ilmselt Texas hold'em,
kus mängija peab saama kokku viiekaardilise kombinatsiooni suvalisest käes olevast
kahest isiklikust ja laual olevast viiest teiste mängijatega ühisest kaardist. Tuntuselt
teine versioon kannab ühe USA osariigi pealinna nime ja erineb Texas hold'emist vaid
selle poolest, et igal mängijal on käes kahe kaardi asemel neli ja käe kokkusaamiseks
peab ta kindlasti kasutama kahte isiklikku ja kolme ühiskaarti. Mis nime see kannab?
18. 1973.a arreteeriti Bonnis KGB ja SDV agentidena Willy Brandti abi ja tema abikaasa.
1956. a oli mees lavastanud enda põgenemise Saksa DV-st. Tal oli selja taga edukas
karjäär sotside seas. Moskvas hinnati tema ettekandeid SLV poliitika kohta väga kõrgelt.
Skandaal sundis oma ametikohast loobuma ka Willy Brandti. Kes oli see reetur?
19. Indias pakutakse seda äädikast kastet väga paljude roogade juurde. Eriti hästi passib
see liharoogadega (aga kokandusfanaatikud soovitavad seda süüa kasvõi kartuli
kõrvale). Meile meenutab see kõige rohkem moosi või džemmi. Maitselt võib kaste olla
nii kibe kui ka magusam. Kõige levinum on ilmselt mangost valmistatud kaste, ent seda
saab valmistada ka ploomidest, kõrvitsast, tomatist jpt. asjadest. Indiale kohaselt
lisatakse valmistamisel sellesse rohkelt erinevaid ürte-vürtse. Mis nime kannab see
kaste?

20. Kes laulab? Kuuldav lugu on tuttav kindlasti ühe seriaali vaatajatele.
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21. Lakkhunt (Chrysocyon brachyurus) on Lõuna-Ameerika pampade, kampode ja muude
avatud maastikuga piirkondade ainulaadne suur koerlane. Nime on ta saanud turjal ja
seljal paikneva laka järgi. Lakkhunt ei ole kiire jooksja, pikad jalad (õlakõrgus 76 cm)
võimaldavad tal kõrges rohus liikuda, üle taimede ümbrust uurida ja saaki otsida.
Suured kõrvad töötavad lokaatorina, tabades saaklooma pisimagi krabina. On videvikuja ööloomad. Küttimine ja elupaikade hävimine on liigi haruldaseks muutnud. Meie
tahame aga teada lakkhundi teist nime. Olgu vihjeks, et nimi koosneb kahest silbist ning
kui lisada neile kolmas silp, siis saab ühel juhul sealsamas piirkonnas kõneldava keele,
teisel juhul aga
sealkandis populaarse
ergutava
aine
nimetuse.

22. 2009 andis üks endine jalgpallur välja oma vastuolulise autobiograafia pealkirjaga,
mida võib tõlkida “Aga ma neile näitasin!”. Raamatule on süüks pandud vulgaarset sisu
ja kehva keelekasutust, aga pealkirja võib võtta teataval määral eneseirooniana. Nimelt
eemaldati ta 1994 MM-i ajal koondisest pärast pealtvaatajatele keskmise sõrme
näitamist. Sellega ta koondisekarjäär sisuliselt lõppeski, neli aastat hiljem kasutati teda
veel paaris sõprusmängus. Klubikarjäär jätkus tal siiski edukalt – 2001 oli ta peaosaline
Meistrite Liiga võitmises ja valiti liiga väärtuslikeimaks mängijaks. Kes?
23. 1884. a oktoobris kogunesid 25 riigi esindajad USA presidendi Chester Arthuri kutsel
Rahvusvahelisele Meridiaanikonverentsile. Selle valiti Greenwichi meridiaan ametlikuks
nullmeridiaaniks. Otsusega ei olnud nõus vaid ühe riigi esindajad ning seetõttu oli 1914.
aastani veel teinegi nullmeridiaan. Nimetage linn, mida läbis teine nullmeridiaan.
24. "Vennad Mozartid" on film teatriinimestest, kes on otsustanud ette võtta klassiku
teose "Don Giovanni" lavastamise. Kuna režissöör Suzanne Osteni film kuulub
komöödiate hulka, siis kukub katse üsna naljakalt välja. Film ei vääriks tegelikult üldse
mäletamistki, ent see 21. veebruaril 1986 oma kodumaal (jätan riigi meelega mainimata,
nagu ka filmi originaalpealkirja) linastunud teos on läinud ajalukku ühe tuntud inimese
viimase kinoelamusena. Kelle?
25. Käesoleva aasta 1. augusti seisuga oli neid Eestis 59, Lõuna-Eesti ainuke on Puhjas.
Heinastes (Ainažis) on neid koguni kaks tükki. Millest on jutt?
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26. Iga kool on uhke, kui tema vilistlaste hulgas on mõni akadeemik (isegi Tallinna
Ülikooli (TPedI) vilistlaste hulgas pole ühtki). 1967.a. lõpetasid ühe keskkooli 11.A klassi
tänased akadeemikud Jaak Järv, Mart Saarma, Raivo Uibo, Mati Karelson ja Mart Ustav.
Samast klassist on ka TÜ teadusprorektor Kristjan Haller. Küpsuseksamite tulemuste
pingereas on see kool viimastel aastatel stabiilselt kolmanda kümne alguses. Milline
keskkool (gümnaasium)?
27. Küsitav režissöör on Hollywoodis tugev tegija. 1950. a sündinud mehe filmograafiast
võib leida näiteks sellised teosed nagu „Blues Brothers”, „Blues Brothers 2000”, „Coming
to America”, „An American Werewolf In Paris”, „Oscar”, „Beverly Hills Cop III”. Lisaks on
mees teinud endale nime muusikavideode lavastamisega, näiteks valmisid tema
juhtimisel videod Michael Jacksoni lugudele „Thriller” ja „Black Or White”. Veel on ta
lavastanud dokfilme, telesarjade osi jpm. Kes?

28. See 1923 Liberecis sündinud ja tänaseni elus oleva mehe elukäiku mahub viis aastat
sõjavangilaagrites Tatarimaal 1944-1949. Peale seda hakkas ta õpetajaks, avastas oma
ande jutuvestjana ja hakkas kirjutama lastejutte, millest mõnedki on saanud suhteliselt
menukaiks. Eesti keeles on temalt ilmunud „Röövel Hotzenplotz“, „Väike Nõid“ ja
„Krabat“. Kes?
29. 12. jaanuaril 1953 nimetas August Rei kui peaminister presidendi ülesannetes
ametisse Eesti Vabariigi valitsuse. Kuigi kõik ametisse nimetatud valitsuse liikmed elasid
tegelikult Rootsis, ei saanud valitsust seal ametisse nimetada, kuna Rootsis oli pagulastel
poliitiline tegevus keelatud. Kus valitsus ametisse nimetati?
30. 1866. a avastas selle liigi Trinidadist inglise teadlane Robert John Lechmere … ja
saatis mõnedisendid Briti Muuseumisse, kus liigile anti nende avastaja järgi nimeks
Girardinus … Peatselt ristiti nad ümber aga nimega Lebistes reticulatus, kuna avastati, et
loodusteadlane Wilhelm Peters on sama liiki kirjeldanud juba varem. Tänapäeval on
kasutusel ladinakeelne nimetus Poecilia reticulata. Mis loomaga tegemist? Juurde võib
lisada, et emased on isastest keskmiselt ligemale 2 korda suuremad ning üldnimi hõlmab
tegelikult mitmeid erineva välimusega alaliike.
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31. Pildil nähtav 6638 m kõrgune mäetipp asub Tiibetis. Tema kõige tuntum nimi
tähendab tõlkes kristalli. Mägi on tuntuks saanud sellega, et ta on hinduistidele ja
budistidele (samuti mõne väiksema usundi järgijatele) püha mägi ning seega tehakse
sinna palverändusid. Usutakse, et ring ümber selle mäe toob head õnne. Ringi pikkuseks
on 52 km ning osade arvates tuleks see teha ühe päevaga. Kõrgmäestiku tingimusi
arvestades on see aga paras katsumus. Mis mägi?

32. Kes eesti vaimuhiiglastest on kunagi end iseloomustanud end järgmiselt: "Ideaalsel
mehel on juudi ajud, eurooplase välimus ja neegri riist. Mul on need kõik olemas, aga
ainult natuke vales järjekorras - nimelt neegri ajud, juudi välimus ja eurooplase riist!"
Mees on teinud rolle Vanemuise teatris (sh olnud ooperikoori koosseisuline liige),
avaldanud lühiproosakogumiku „Sokk bordellis ja teisi karupunne“ jpm.
33. Selle on kahekojaliste heitlehiste lehtpuude perekonnas on ca 100 liiki ja nad on
levinud kogu põhjapoolkeral, Eestisse toodi 18. sajandil. Nii isas- kui emasõied asetsevad
urbades, vili on kupar, seemnel on karvatutt, õitsevad tavaliselt enne lehtimist. Annavad
rikkalikult juure- ja kännuvõsu, mille aastane juurdekasv võib noortel puudel olla kuni 3
meetrit aastas. Ta on üks tundlikumaid puid saastatud õhu ja vee, ka radioaktiivsuse
suhtes. Kui teda see häda tabab, heidab ta eneselt pruuniks tõmbunud lehed ja võib
jääda raagus seisma ka järgnevateks aastateks. Kosub taas, kui saastatus väheneb. Mis
puu?
34. 1837. a kaotasid seitse Göttingeni ülikooli tunnustatud professorit oma töö, kuna
nad protestisid avalikult liberaalse konstitutsiooni tühistamise vastu Hannoveri
kuninga Ernst Augusti poolt. Nendeks vaprateks meesteks olid õigusteadlane W. E.
Albrecht, ajaloolane F. C. Dahlmann, orientalist G. A. Ewald, ajaloolane Georg Gervinus,
füüsik Wilhelm Weber ja filoloogid … ja …. Kes on need 2 nimetamata jäänud isikut?
35. Mis ansambel esineb? Varem High'n'Dry nime all tegutsenud bändi lugu pärineb
nende 2007. a ilmunud albumilt "Paturaamat".
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36. 2001 anti Saksamaal välja margiseeria, mis kujutas filmitähti. Seeriasse pidi kuuluma
ka järgnev mark, kuid selle blokeeris pildil kujutatud naisterahva poeg, väidetavalt sigari
pärast naise suus – nimelt oli viimane surnud kopsuvähki. Partii hävitati ja vähesed
säilinud eksemplarid on kollektsionääride maiuspala (vaadake üle oma Saksamaalt
tulnud kirjad, võib-olla saab teist niimoodi miljonär). Kes on margil?

37. Tartu Ülikoolis on 10 teaduskonda ja 5 kolledžit, kus kokku õpib ca 16000 tudengit
keskmise vanusega 32 aastat ja kellest natuke üle 30 % on mehed. Nende viieteistkümne
struktuuriüksuse hulgas on ainult üks, kus igal aastal 2000. aastast alates on üliõpilaste
hulgas olnud mehi rohkem kui naisi. Milline on see TÜ „mehiseim“ teaduskond
(kolledž)?
38. Soome majanduselu ei tähenda ainult Nokiat. Küsime teilt 1910. aastal Espoos
asutatud ja tänapäeval ülemaailmseks kontserniks arenenud ettevõtet, mis alates 1924.
a-st kuulub perekond Herlinile. Ettevõte on maailma juhtiv eskalaatorite ning suuruselt
4. liftide tootja. Lisaks kuuluvad toodangusse automaatuksed ja -väravad. Töötajaid oli
ettevõttes eelmise aasta seisuga ligemale 35 000. Mis firma?
39. Briti Rahvaste Ühendusse kuulub tänapäeval 53 riiki. Ühe erandiga on kõik
liikmesriigid kuulunud mingil moel Briti võimu alla. Seda erandlikku riiki aga küsimegi!
Riik liitus BRÜ-ga suurte vaidluste saatel 1995. a ning on olnud tegelikult hoopis ühe
teise kuulsusrikka koloniaalriigi valdus. Vihjena võib veel öelda, et riigis elab praegu
ligemale 23 miljonit inimest, presidendiks on Armando Guebuza ning Eesti sõlmis riigiga
diplomaatilised suhted 26. septembril 2009.
40. Selle helilooja ja interpreedi (1811-1886) loomingusse ei kuulu ühtki ooperit ega
balletti. Maailmakuulsuse tõid aga sümfoonilised poeemid „Prometheus“, „Mazepa“,
„Orpheus“, „Hamlet“, „Dante-sümfoonia“, „Fausti-sümfoonia“. 1865.a. laskis end
pühitseda Püha Franciscuse ordu ilmikmungaks ja kolis Vatikani, kus kirjutas ka
„Paavsti hümni“ (Der Papsthymnus). Kellest on jutt?
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41. Kes on pildil olev sportlane?

42. Peaaegu kohustuslik eesti näitleja
küsimus. Sedakorda pildina. Kes?

43. Kui ma küsiksin selle tuntud hoone vaadet
väljastpoolt, siis saaks enamik saalisolijatest mu
peale pahaseks. Seega küsin sama hoonet
seestpoolt. Mis hoones on need pildid tehtud?
44. Millise moelooja toodetelt võime avastada
sellise
logo?

45. Millist looma näete pildil?
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46. Mis nime kannab nähtav sümbolistlik natüürmort? Taoliste maalide kõrgaeg oli 17.
sajandil Madalmaades. Nende üldnimetus pärineb ladina keelest ja tähendab tühisust.
Maalidel on kujutatud erinevaid esemeid - liivakell, seebimull, pealuu, kustunud küünal
sümboliseerivad surma ja kaduvust; mängukaardid, pokaalid, piibud maiseid rõõme;
raamatud , maakaardid, pillid kunsti ja teadusi jne.

47. Umbes 200 aastat tagasi leidis üks innustunud looduseuurija, et vastkoorunud
käopoeg, mitte vana lind, eemaldab pesast teised munad. See fakt leidis ornitoloogide
kindla kinnituse alles 20. sajandi alguses. Selle avastusega ta kuulsaks poleks saanud,
küll tegi sama mees avastuse, mis muutis maailma. Arst, elas 1749 – 1823. Kes?
48. Küsitav linn asub umbes 80 miili kaugusel Colorado osariigi pealinnast Denverist.
Linna eripäraks on see, et seal on peaaegu alati talv ning sageli ka lumi maas. Linn on
välja vahetanud ka oma lipu - eelmine oli rassistlik, millel kujutati valget meest lintšimas
musta meest. Uuel, poliitiliselt korrektsel lipul, lintšivad musta meest erinevatest
rassidest (ka teine must mees) ja rahvustest isikud. Mis linn?
49. Näete logo, mis kuulub 1994 alustatud eksklusiivsete sportautode tootjale. See kilp
on olnud firma omaniku suguvõsa vapiks alates 11. sajandist, kui Püha Rooma Keisririigi
valitseja suguvõsa rajaja aadliseisusse tõstis. Viimasel ajal on ta ületanud uudistekünnise
kavatsusega üle võtta raskesse olukorda sattunud SAABi autotööstuse. Mis firma?

50. Kuulete osa ühest väga tuntud muusikateosest. Kes on helilooja?
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51. Hüppame nüüd üle teivashüppelati. Jelena Isinbajeva fiasko Berliini MM-il oli
seekordse suurvõistluse üks enam kõneainet pakkunud sündmusi. Kogu selle melu
juures on paslik aeg meenutada seda, kes võitjaks tuli. Kes siis?
52. Chondrodendrum Tomentosum’i ja Strychnos Toxifera’st on võimalik saada mürki, mis
toimib lihaseid paralüseerides. Selleks peab ta sattuma vereringesse ja piisavalt suure
koguse korral sureb ohver lämbumisse (kuid kui hoida mürgitatu kunstlikult hingamas,
ta terveneb). Huvitaval kombel on ta suukaudsel manustamisel ohutu. See ongi
põhjuseks, miks Lõuna-Ameerika põliselanikud kasutasid seda (sageli segatuna teiste
mürktaimede või –loomadega) oma nooleotsade mürgitamiseks. Kuigi sellesse
kategooriasse kuulub mitmeid erinevaid mürke, on indiaanlaste nooleotsamürk tuntud
ühe üldnimetaja all, seda küsimegi.
53. Kunagise Kaaria riigi pealinna Halikarnassose (mis oli tuntud eelkõige sealse
maailmaimede hulka kuulunud mausoleumi kaudu) varemetele on tänaseks päevaks
kerkinud umbes 30 000 elanikuga Türgi kuurortlinn, mis puhkusehimuliste eurooplaste
hulgas üha suuremat populaarsust võidab. Egeuse mere ääres ja otse Kreeka saare Kosi
vastas asuvat linna kiidetakse selle puhta vee, mõnusalt sooja kliima ning loomulikult
ajalooliste vaatamisväärsuste pärast. Ka Eesti turismifirmade kataloogides on linn
sihtkohana täiesti olemas. Mis nime kannab kunagine Halikarnassos?
54. Teaduse ja tehnika uusimate saavutuste tootmisse rakendamine oli oluline ka
aastasadu tagasi. 1851. aastaks oli Ameerikas üks aferistikalduvustega endine
rändnäitleja edukalt omastanud ja oma nimele patenteerinud paljude eelkäijate ja
konkurentide tootemudelid ja tehnoloogiad. Tema firma oli teadaolevalt esimene, kes
hakkas oma toodangut müüma järelmaksuga ja sai seeläbi pururikkaks. 1867.a. asus
elama Inglismaale, ostis 155 toaga maja kus elas koos 18 ellujäänud lapse ja
kindlakstegemata hulga pärisnaiste, eks-naiste ja armukestega kuni surmani 1875.a.
Firma kunagine peahoone oli valmides (1908) maailma kõrgeim hoone. Kellest on jutt?
55. Kes on see maailmakuulus ulmekirjanik, kes pildil parasjagu peab autogrammitundi
Rahva Raamatus? Tema tuntuimaks teoseks on romaanisari „Jää ja tule laul“ (A Song of
Ice and Fire), mille avaraamatuks oli „Troonide mäng“.
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56. Selle filmitähe üks suuremaid kirgi oli (ja tõenäoliselt on tänini) bridž. 1970-1971
korraldati Põhja-Ameerikas mängu populariseerimiseks turnee, kus ta mängis ühes
võistkonnas koos maailmameistritest itaallastega, vastasteks tolle aja Ameerika
tippmängijad. Kuna ta oli tollal oma populaarsuse haripunktis (eelneva 8 aasta jooksul
oli ta võitnud nii Oscari (tõsi küll, kõrvalosa eest) kui ka Kuldgloobuse), oli turnee väga
menukas – kuigi paljud, kes seda vaatama tulid, tegid seda justnimelt selle mehe pärast,
teadmata bridžist suurt midagi. Kes?
57. Need ilupõõsad jõudsid Kaug-Idast Euroopasse 19. saj. alguses, tema aretatud sorte
on üle 200. Õitsevad väga rikkalikult, ka Eesti tingimustes vahel kaks korda suve jooksul.
Eriti dekoratiivsed on punase- ja kirjulehelised sordid, aga need on külmaõrnemad.
Taime nime aitab meelde tuletada üks Lenini preemia laureaat. Mis taim?

58. See itaalia teadlane (eluaastad 1843 – 1926) võttis kasutusele värvimismeetodi,
mille puhul närvirakud värvuvad mustaks, ent neid ümbritsevad rakud jäävad peaaegu
muutumatuks. Sel moel värvides eristas ta erinevaid närvirakutüüpe ning leidis, et
sünapsides on naaberrakkude vahel väikesed pilud. Kooliprogrammi läbinuile peaks
teadlase nimi meenuma läbi organelli, mida nimetatakse … kompleksiks ja mida leidub
enamikes rakkudes. Kes?
59. 1983.a asutas eestlane Erich Rannu Kanadas arvutustehnikafirma Arbitrators
Software, mille tütarfirma Arbitrators International moodustas Eestis 1989 koos TA
Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi ning väikefirmaga Urania Kanada-Eesti
ühisfirma. Algselt Tõravere observatooriumi ruumides tegutsenud ettevõttest sai 1990.
aastatel omas valdkonnas üks tõsisemaid tegijaid Eestis. Mis firma?
60. Mark Twain kirjutas raamatus „Elu Mississippil“ ühe oma „kolleegi“ kohta järgnevat
– Siis tuli . . .ja peatas ainuisikuliselt progressilaine, veelgi enam, keeras selle tagasi ja
võlus maailma oma unelmate ja kujutluspiltidega loomastunud religioonist, kõdunenud
ja allakäinud valitsusvormidest, naeruväärsusest ja tühjusest, tühisest suursugususest,
pudipadist ja rüütellikkusest mis kuuluvad ammu kadunud ühiskonda. Ta tegi suurt
kurja, suuremat ja pikema aegse mõjuga kurja kui ükski teine kirjanik kunagi on teinud.
Tänaseks on küll suurem osa maailmast selle suutnud üle elada, kuid Lõunas õitseb see
endiselt tugevalt, kuigi mitte nii tugevalt kui pool sajandit tagasi. Siin on 19. sajandi
tsivilisatsioon veidral kombel läbi põimunud tema võltsi keskaegse maailmaga. . . Kuna . .
.-l on olnud nii suur osa Lõuna olemuse kujundamisel, siis on ta suuresti süüdi ka
Kodusõja puhkemises. Twain kasutas oma suhtumise näitamiseks ka raamatut
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„Huckleberry Finn“, kus ta nimetas uppuva paadi tolle kirjaniku nimega. Kes on see mees
(1771-1832), kes Twainile nii pinnuks silmas oli?
61. Teinegi küsimus 1944. a-st. Tolle aasta suvel valmis Nõukogude väejuhatusel plaan
natsivägede purustamiseks Slovakkias. Selleks plaaniti minna üle Karpaatide läbi vanal
Poola ja Slovakkia piiril asuva … mäekuru. Nõukogude väejuhatus plaanis asja teha ära
viie päevaga, ent sakslaste vastupanu osutus hoopis visamaks ning lahing kestis
septembris-oktoobris peaaegu terve kuu. Sakslased kaotasid kokku kuni 70 000,
venelased 125 000 võitlejat. Mis nime kandis mäekuru, mille pärast ägedaid lahinguid
löödi? Nime aitab tuletada mõtlemine Tšehhoslovakkia spordielule.
62. 1941. a edukaim kassahitt maailmas oli film „Sergeant York“. Gary Cooper sai
järgmisel aastal peaosalise kehastamise eest ka parima meesnäitleja Oscari. Samal aastal
esilinastusid kaks filmi, mis olid režissööride debüüdiks, ei toonud erilist kassat ning
polnud kuigi edukad ka Oscarite jagamisel. Ometi on menufilm praeguseks peaaegu
unustatud, ent kaks ülejäänud filmi kenasti igas endast lugupidavas filmiteatmikus
aukohal. Nimetage mõlemad filmid!
63. Mis nime kannab see kaardil tähistatud 17 010 km² ja üle 10 mln. elanikuga LAV-i
provints, mille keskuseks on Johannesburg?

64. Ene Ergma on neljas naine, kes on Eesti TA akadeemik alates akadeemia
moodustamisest 1938.a. Üks eelnevatest oli ajaloolane Hilda Moosberg, kelle
teadussaavutused on tänaseks vägagi kaheldavad. Kaks ülejäänud naisakadeemikut olid
aga tõsiteadlased. TA välisliikmeid me siinkohal ei arvesta, TA korrespondentliikmed on
võrdsustatud akadeemikutega. Kes?
65. Mis nime kannab kuuldav 1990. aastate üks menuansambleid? Tippaastatel kuulusid
triosse Tionne "T-Boz" Watkins, Lisa "Left Eye" Lopes, ja Rozonda "Chilli" Thomas.
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Nüüdseks on Lisa koosseisust lahkunud. Kuuldav lugu pärineb 1994. a ilmunud albumilt
„CrazySexyCool“.

66. Pildil olev poolakast preester (1947-1984) oli teravalt kommunismivastane ning
kasutas oma jutlusi võimude kritiseerimiseks. Teda seostati ka ametühinguliikumisega
„Solidaarsus“. Julgeolek tegeles mehega aktiivselt – 1983. a ta arreteeriti , kuid rahva ja
kiriku survel tuli vabastada. Seejärel korraldati autoõnnetus, kuid sealt pääses mees
eluga. 19. okt 1984 ta rööviti ning mõni päev hiljem leiti ta laip ühest veehoidlast.
Korraldus tema mõrvamiseks tuli ilmselt Moskvast. Matustel osales üle 250 000 inimese
ja 1997. a kuulutas kaasmaalasest paavst ta
õndsaks. Kes?

67. Millise 1990. a asutatud kooli direktoriks on Ekke Nõmm ning käesoleval kevadel
lõpetanute hulgast leiab ka itaallase Francesco Ravanelli, grusiini Giorgi Goletiani,
ukrainlanna Marta Baginska? Tõele au andes – üle poole lõpetanutest ongi välisriikide
kodanikud.
68. Šveitsi kellade kvaliteedist pole mõtet rääkida, kõik teavad niikuinii. Nagu sedagi, et
selle eest tuleb palju maksta. 1980. aastateks oli nii mõnigi sealne kuulus kellatootja
sattunud kriisiolukorda, kuna turule oli tulnud palju head kaupa, ent märgatavalt
odavama hinnaga. Eriti paistis ses osas silma jaapanlaste Seiko. See viis uue kontserni
sünnini, mille toodang jõudis tarbijateni 1983.a. Nüüd oli ka Šveitsi kelli võimalik osta
võrdlemisi soodsa hinnaga. Hetkel ollakse maailma suurim käekellade tootja, kellele
kuuluvad ka kaubamärgid nagu Omega, Tissot, Rado jpt. Mis firma?
69. See valitseja elas enamuse oma elust Sitsiilias, kuid lisaks ta kandis oma elu jooksul
ka tiitleid Püha Rooma Keisririigi keiser, Jeruusalemma, Saksa, Itaalia, Burgundia ja
põgusalt ka Küprose kuningas. Tegemist oli haritud valgustatud valitsejaga, kes
väidetavalt oskas kuut keelt ning oli kunstide ja teaduse soosija. Kuigi ta oli VI Ristisõjas
kesksel kohal, olid ta vahekorrad paavstivõimuga keerulised, kaks korda ta
ekskommunikeeriti ja Gregorius IX nimetas teda koguni Antikristuseks ning teda tehti
maha ka kroonikates. Ta ei ole ainuke sellise nimega valitseja ajaloos – üks tema
nimekaim (kuigi teisest dünastiast) on saanud ka lisanime Suur. Kes oli see valitseja?
(nimi ja number!)
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70. Kaks spordiilmas tuntud meest (sünd. 1980 ja 1985). Kes nad on?

71. Cliff Burton (196286) oli ühe kuulsa
ansambli
originaalkoosseisu
basskitarrist ning tal oli
ansambli varajasele
loomingule suur mõju. Mehe karjäär jäi aga üürikeseks, sest bändi Euroopa turneel
hukkus ta liiklusõnnetuses. Bändi buss kaotas kiilasjääl juhitavuse ning sõitis teelt välja.
Burton kukkus aknast välja ning jäi bussi alla. Ei ole teada, kas ta oli veel elus või hukkus
silmapilkselt, sest kui bussi tema pealt ära tõmbama hakati, purunes vints ning buss
kukkus talle uuesti otsa. Burtoni koha sai aastateks endale Jason Newstead. Mis
ansambli bassimees oli Burton?
72. Tema noorem vend Leicester (1915- 1982) sai tuntuks hullumeelse projektiga, kui
ta köitis Jamaika ranniku lähistel 1964. a kokku hulga ujuvaluseid ning kuulutas selle
Uue Atlantise vabariigiks. Sealsed elanikud tegelesid peamiseks mereuuringute ning
röövpüügiga võitlemisega. Ametlikku tunnustust siiski ei saabunud, kuigi nad saatsid
kirju isegi president Johnsonile. Vabariigile tegid lõpu röövpüüdjad ja suur torm. Mees ei
jätnud jonni ning asutas uue ujuva riigi, Tierra del Mari, mis asus Bahama lähistel. Ta oli
ka kirjanik, avaldades ühe II maailmasõja teemalise romaani. Ta kirjutas ka biograafia
oma kuulsast vennast. Elu lõpetas ta, pärast aastatepikkust võitlust suhkruhaigusega,
enesetapuga. Kes?
73.Kui eestlastele meeldib arvutada oma edukust olümpiamängudel läbi selle, et kui
palju tuli medaleid suhtes elanike arvuga, siis vähemasti üks riik paneb ses osas meile
pika puuga ära. Nimelt on olümpiamängudelt võidetud 9 medalit, elanike arv on seal aga
natuke üle 30 000. Mis riigiga tegu?
74. 1910.a said vennad Peeter ja Georg Johannes … loa Tallinnas fotoateljee avamiseks.
Nad ostsid fotograaf Spindleri äri ja paljude fotograafide kogud koos autoriõigusega.
Vendadest said tuntuimad tegijad omas valdkonnas. Jäädvustati teatrietendusi,
koosviibimisi, vastuvõtte jms. Pikaajalise projekti raames püüti jäädvustada kõik Eesti
riigi-, kultuuri
– ja avaliku elu
tegelased. Mis
nime
kandsid
fotograafidest
vennaksed?
75.Mis riigis
(kuni
1952.
selline lipp?

oli lühikest aega
aastani) kasutusel
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76. Tarkade Klubi eri: aastal 9 toimus verine lahing Teutoburgi metsas, kus Arminiuse
juhitud germaanlaste hõimud purustasid roomlaste kolm leegioni. Millise germaani
hõimu hulka kuulus Arminius?
77. Kes on kunstnik (sünd. 1955)? Tuntud on ka skulptorist abikaasa ning kuna mäng
toimub Tartus, siis võib vihjena mainida, et üks siinseid koolijuhte kannab peaaegu sama
perekonnanime.

78. 14. juunil 1995, kui esimene Tšetšeenia sõda oli täie hooga käimas, sisenesid kuni
150 Samil Bassajevi juhitud võitlejat ühte Lõuna-Venemaa linna ning pärast rünnakut
varjuti koos pantvangidega kohalikku haiglasse. Ähvardades tappa pantvange, esitati
ultimaatum Venemaa juhtidele. Vene eriüksuste rünnakud muid tulemusi peale
mõttetute ohvrite ei toonud. Lõpuks tšetšeenid lahkusid, kasutades pantvange
inimkilbina. Koju naastes koheldi neid kui kangelasi. Venemaa nõustus peatama
sõjalised operatsioonid Tšetšeenias ja läbi rääkima. Mis nime kandis see linn, kus
toimunud pantvangidraama nõudis vähemalt 129 inimese elu ja häbistas avalikult
Venemaa valitsust?
79. Seda alkaloidi leidub näiteks kakaoubades ja teepõõsa lehtedes. Aine avastas
esimesena vene teadlane Aleksander Voskressenski 1841. a. Teaduslikku juttu ajama ei
hakka, lihtsate inimeste jaoks on aine see, mis annab šokolaadile (kakaole) selle mõru
maitse. Samuti ei soovitata selle aine pärast koeri kommidega üleliia toita, kuna neile on
see mürgine. Aine stimuleerib südame tegevust, soodustab kuse eritust jpm. Kasutatakse
ka ravimite koosseisus. Mis ainest jutt?
80. Juanes ehk pikemalt Juan Esteban Aristizábal on 1972. a sündinud laulja ja muusik,
kes laiema tuntuse omandas poplugudega “La Camisa Negra” ja “A Dios le pido”. Mis riigi
popstaariga on tegemist?
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Vastused (TN – Tiit Naarits, RE – Rein
Ets, LN- Lauri Naber)
1. Võit Jaapani üle (foto nimeks on V-J
Day in Times Square) TN
2. Nick Bolletieri TN
3. Difuusor (vormel-1 autodel palju
vaidlust tekitanud tehniline detail) TN
4. Horst Köhler, Saksamaa president RE
5. Šalee (chalet) TN
6. Teddy Riner TN
7. Spin-off TN
8. Shandy TN
9. Miklos Horthy TN
10. Hello Kitty TN
11.
Linnud (erinevate nähtud
linnuliikide kogumine) RE
12. Henry Ford TN
13. Kaabeltau LN
14. Vismut RE
15. Ketlin Priilinn TN
16. San Jose TN
17. Omaha LN
18. Günther Guillaume TN
19. Chutney (tšatni) TN
20. David Bowie “Life on Mars” TN
21. Guara (keel – guaranii, aine –
guarana) TN
22. Stefan Effenberg LN
23. Pariis TN
24. Olof Palme TN
25. Tuulegeneraatorid (tööstuslikud) RE
26. Tartu Tamme Gümnaasium (endine
5. keskkool) RE
27. John Landis TN
28. Ottfried Preussler LN
29. Oslo TN
30. Gupi (teadlase nimi oli Guppy) TN
31. Kailashi mägi TN
32. Aleksander Müller TN
33. Pappel RE
34. Vennad Grimmid (Jacob ja Wilhelm)
TN
35. HND
TN
36. Audrey Hepburn LN

37. Matemaatika-informaatika
(01.01.2009 seisuga mehi 64 %) RE
38. Kone TN
39. Mosambiik TN
40. Franz Liszt RE
41. Ariane Friedrich TN
42. Kristjan Sarv TN
43. Sydney ooperiteater TN
44. Tommy Hilfiger TN
45. Koaati ehk ninakaru LN
46. Vanitas TN
47. Edward Jenner, rõugevaktsiini
avastaja RE
48. South Park TN
49. Koenigsegg LN
50. Raimund Kull ( instrumentaalosa
“Kodumaast”) TN
51. Anna Rogowska (Poola) TN
52. Kuraare LN
53. Bodrum TN
54. Isaac Merritt Singer RE
55. George R.R. Martin TN
56. Omar Sharif LN
57. Veigela RE
58. Camillo Golgi TN
59. Astrodata TN
60. Walter Scott LN
61. Dukla mäekuru TN
62. “Kodanik Kane” (Citizen Kane) ja
“Malta pistrik” (The Maltese Falcon) TN
63. Gauteng TN
64. Alma Tomingas, Helle Simm RE
65. TLC TN
66. Jerzy Popieluszko TN
67. Eesti Diplomaatide Kool TN
68. Swatch TN
69. Friedrich II LN
70. Andy ja Fränk Schleck TN
71. Metallica TN
72. Ernest Hemingway TN
73. Liechtenstein TN
74. Parikas TN
75. Okupeeritud Jaapani lipp (aastatel
1945 – 1952) TN
76. Heruskid TN
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77. Jüri Ojaver
(HTG direktor Ott
Ojaveer) TN
78. Budjonnovsk TN
79. Teobromiin TN
80. Colombia TN

